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Alweer een veelbewogen jaar voorbij. We willen u met
deze nieuwsbrief een beeld geven van wat we zoal meemaken en hoe uw geld besteed wordt.

rondzwemmen in de sloot.
Al zijn vriendjes liepen door
maar Luis belde direct de dierenambulance en die heeft
het kitten uit het water gered. Via de dierenambulance
kwam ook dit kitten, dat we Ronnie hebben genoemd, bij
onze stichting terecht. Ronnie groeide op tot een heel
knuffelige en gezellige, jonge poes. Ze heeft inmiddels
een goed nieuw tehuis gevonden.

Presentatie zwerfkatten
Begin november heeft Stichting LOES twee presentaties
verzorgd over hoe we in Amsterdam het zwerfkattenprobleem aanpakken.
De eerste presentatie was voor een symposium van het
Stray Animal Foundation Platform (http://www.strayMia en Rudi, of hoe een hond een katje red
afp.org/nl/zwerfdierensymposium/), een overkoepelend
Begin december kregen we via de dierenambulance een
platform voor organisaties die zich in binnen- en buitenongeveer 6 weken oud schildpadpoesje binnen. Het dierland bezighouden met de opvang van zwerfdieren.
tje was door wandelaars gevonden in natuurgebied het
De tweede presentatie was voor de beneficiantendag van
Twiske. Mia bleek een volkomen handtam poesje en het
stichting DierenLot.
kon dus niet anders dan dat een of andere onverlaat haar
Beide presentaties zijn door ons in nauwe samenwerking
in deze barre toestand had achtergelaten om een wisse
met Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) samengedood tegemoet te gaan. Want zo'n jong diertje redt het
steld. Onze inbreng was 35 jaar ervaring in zwerfkatten
niet zonder beschutting en voedsel. Er zou nog een tweevangen en een specialisatie in diergedrag.
de katje zijn, maar dat was van angst in de boom geklomWe hopen op deze manier een bijdrage geleverd te hebmen en men kon er niet bij. Diezelfde avond zijn we nog
ben aan meer begrip voor de zwerfkatten en een verantgaan zoeken op de vindplaats, maar konden het andere
woorde aanpak van het zwerfkattenprobleem.
kitten niet vinden.
Stichting LOES is inmiddels bij beide organisaties aangeDe volgende dag belden we met ons medebestuurslid
sloten. De reacties op de presentaties waren erg positief.
Ruud om te vragen of hij op wilde letten als hij in die
De presentatie bij het SAFP leidde er toe dat ons bestuursbuurt zijn hond uitliet. Ruud liet direct zijn dierenspeciaallid Joke Voorn gevraagd werd
zaak Ruco in de steek om met zijn
zitting te nemen in de begeleihond Ed te gaan zoeken. Die knappe
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en kon zorgen. Om ze allemaal zo
In de tabel in het midden van de
goed mogelijk te kunnen helpen,
pagina vindt u de cijfers over het jaar 2013.
konden we in dit geval niet anders dan moeder en kittens
Over het wel en wee van een aantal van de door ons opvan elkaar scheiden, iets dat we in principe zo min mogegevangen dieren zullen we u hierna iets meer vertellen.
lijk doen. Want niets is beter voor een kitten dan echte
Overigens proberen we u ook via onze Facebookpagina
moedermelk en de aandacht en verzorging door de echte
(www.facebook.com/StLOES) op de hoogte te houden van
moeder.
actuele ontwikkelingen met betrekking tot onze stichting
Moederpoes Moo is met veel intensieve zorg weer op de
en de opgevangen dieren.
been geholpen en heeft inmiddels een goed tehuis gevonden.
Louisa en Ineke
De kleintjes zijn door pleegmoeder Mina met de fles
Zo is er een aantal kittens gevonden onder nogal merkgrootgebracht en intensief verpleegd. Door de goede
waardige omstandigheden. De zusjes Louisa en Ineke
zorgen knapten de meesten langzaam op. Voor één van
waren, twee weken oud, op een natte, winderige avond in
de kittens, die intussen de naam Nicodemo had gekregen,
oktober achtergelaten in een fietsmand op straat. De eigewaren de doorstane ontberingen toch te veel geweest. Na
naar van de fiets trof ze daar zonder enige beschutting
enkele weken bezweek hij alsnog aan een combinatie van
aan en belde direct de dierenambulance. Via de dierenamdarm- en longontsteking.
bulance zijn deze kleintjes bij ons terecht gekomen, bij
De andere drie kleintjes groeiden echter voorspoedig op
ons nieuwe pleeggezin Mina. Ondanks alle goed zorgen
en hebben na de gebruikelijke entingen en sterilisatie een
en inspanningen bleek Ineke er zo slecht aan toe te zijn
fijn tehuis gevonden.
dat ze het niet gered heeft. Ze was volkomen leeggezogen
door de tientallen vlooien die met haar meegekomen
Amore, Amica en Ambra
waren. Ondanks een onmiddellijke behandeling tegen de
Het eerste weekend van juni kwam moederpoes Amore
vlooien en extra versterkende voeding, had ze te veel
met haar twee dochters, Amica en Ambra, bij ons. Ze wabloedarmoede opgelopen om te kunnen overleven.
ren achtergelaten op het terrein van het AMC ziekenhuis.
Vandaar dat we drie namen met een A hebben bedacht.
Ronnie
Ze waren alle drie mager, maar verder in goede gezondEnkele dagen na Ineke en Louisa werd een amper twee
heid. Amore was een super lieve poes en een reuzemoeweken oud kitten aangetroffen in een sloot. De 14-jarige
der. Vandaar haar naam: het Italiaanse woord voor liefde.
Luis hoorde klaaglijk gemiauw en zag haar wanhopig
Amore vond, nadat ze haar dochters had grootgebracht

een fijn tehuis. En iets later Amica en Ambra ook.
Maya en haar broertje
In dat zelfde weekend werden ook het ongeveer zes weken oude kitten Maya en haar doodzieke broertje gevonden in een sportpark. Beide kittens waren handtam, wat er
op duidt dat ze door iemand doelbewust waren achtergelaten. Maya en haar broertje werden naar de Dierenspoedkliniek gebracht. Het broertje was er erg slecht aan toe.
Dat hele weekend is er gevochten voor het leven van het
zieke kitten. Na veel onderzoek werd vastgesteld dat het
arme diertje een kersenpit in zijn darmpjes bleek te hebben. Deze kersenpit had de darmpjes al doorboord, waardoor dit kitten dus niet meer te redden was.
Zusje Maya was hierna een aantal dagen ontroostbaar,
ondanks de liefdevolle verzorging door pleegmoeder
Mina. Gelukkig wende Maya daarna toch snel en groeide
ze voorspoedig op tot een mooie, jonge poes. Na de gebruikelijke rituelen als sterilisatie en inentingen heeft ze
snel een fijn tehuis gevonden.

Samenwerking
Zoals u heeft kunnen lezen is er veel samenwerking met
collega dierenwelzijnsorganisaties. Die samenwerking
verloopt heel plezierig en is in het voordeel van de dieren,
want gezamenlijk kunnen we meer dieren helpen.
Sinds 2013 is ons bestuurslid Joke Voorn onze vertegenwoordiger in de Adviesraad Dierenwelzijn Amsterdam.

Financiën
Het chippen van gezelschapsdieren gebeurt gelukkig
steeds vaker. Een dier dat gechipt is èn bij een databank
geregistreerd, kan het als het wegloopt of kwijtraakt en
vervolgens gevonden wordt, door het uitlezen van de chip
en het raadplegen van de databank, snel weer met de
eigenaar verenigd worden. Maar daarvoor is natuurlijk wel
een chipreader nodig. Omdat deze nogal kostbaar zijn,
vroegen we een bijdrage aan Stichting DierenLot, die hiervoor € 250 bijdroeg.
Ook een aantal van onze eigen donateurs verblijdde ons
met een forse financiële bijdrage. Daarmee hebben we
heel wat uitgaven ten behoeve van de dieren kunnen beKonijnen en knaagdieren
talen.
In 2013 kwamen er ook de nodige konijnen en knaagdieMaar zoals u in het financiële overzicht kunt zien, hebben
ren op ons pad. Sommigen waren slechts enkele uren oud
we toch nog een behoorlijk tekort. De oorzaak hiervan ligt
toen ze gevonden werden. Een aantal wilde konijntjes
voor een deel bij de hoge dierenartskosten die we voor
werd, nadat ze succesvol grootgebracht waren, uitgezet in
een aantal erg zieke dieren hebben moeten maken, en
een natuurgebied. Uiteraard een gebied waar niet gejaagd
deels ook omdat de ontvangen donaties flink zijn terugwordt.
gelopen.
Een aantal andere konijntjes mocht, toen ze op eigen
Van onze voorganger, de inmiddels opgeheven Stichting
pootjes konden staan, naar de Stichting Konijnenopvang
Dieren Onder Dak, hebben we een aantal onplaatsbare
Amsterdam. Deze nieuwe stichting heeft een grotere opdieren “geërfd”, maar niet de daarvoor benodigde fondvangruimte en slaagt er daarsen. Het onderhoud van deze
Stichting LOES voor Dieren
door sneller in om voor de
dieren drukt zwaar op onze
dieren een goed tehuis te
financiële draagkracht.
Staat van baten en lasten 2013
vinden.
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en andere dierenartskosten,
tekort - € 4.625,54
Een hele hamsterfamilie werd
die we vaak moeten maken
Meer informatie op www.loesvoordieren.nl
met kooi en al bij de vuilnis
om dieren te redden, blijven
achtergelaten. We zoeken
intussen helaas stijgen.
nog een tehuis voor een aantal leden van deze familie!
We houden u graag op de hoogte van onze belevenissen
Flessenkinderen
en het wel en wee van de dieren die wij opvangen.
Van februari tot en met november hebben we allerlei jonHet drukken en verzenden van de nieuwsbrief en acceptge dieren met de fles grootgebracht. Haasjes, konijntjes
giro's wordt echter steeds duurder.
en kittens. Het was behoorlijk hard werken, maar het geeft
Mocht u, om wat voor reden dan ook, geen prijs meer
veel voldoening als al dat jonge grut weer groot en sterk
stellen op het ontvangen van deze nieuwsbrief, wilt u ons
is en zijn eigen weg kan gaan.
dat dan a.u.b. laten weten?
Honden
Vijf honden vonden in 2013 tijdelijk onderdak bij onze
stichting, waarvan er een wel tien maanden bij ons logeerde, omdat de eigenaar langdurig opgenomen was.
Een van de andere honden hoefde slechts korte tijd bij
ons te logeren. Zijn baasje was tijdens het uitlaten onwel
geworden. Baasje naar het ziekenhuis en hondje via het
politiebureau naar ons.
Via de stichting Paardenopvang Amsterdam kwamen er
twee chihuahua’s bij ons. Een geval van een acuut opgenomen eigenaar, die ook niet meer thuis zou komen. Er
waren daar nog veel meer honden achtergebleven. De
Paardenopvang nam de verzorging van de andere dieren
op zich. Voor de meeste van die honden was al snel een
nieuwe baas gevonden, maar voor de twee chihuahua's
bleef dat geluk nog uit. Dus boden wij onze hulp aan en
we hebben na enige tijd ook voor deze twee een heel fijn
tehuis gevonden.

Echter, als onze manier van werken u aanspreekt hopen
we dat u ons ook financieel daarbij wilt blijven steunen.
Om het u makkelijk te maken hebben we vast een acceptgiro bijgesloten.
Wilt u op de hoogte blijven van Stichting LOES?
'Like' ons op Facebook www.Facebook.com/StLOES
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